
Meten & Wegen / maart 1990 / No. 69

Voormetrieke, 18e eeuwse tinnen inhoudsmaat voor
natte waren van één Zierikzeese pint,
gegoten door de Zierikzeese tinnegieter Gerrit Sem

lH. Tieleman

Dat een verzamelaar van maten en gewichten ook op een verzamelaarsbeurs nog wel inte
ressante objecten kan verwerven, blijkt uit de aankoop van een tinnen inhoudsmaat van onbe
kende herkomst, ongeveer anderhalf jaar geleden. Na veel briefwisselingen met musea, een tin
kenner, de streekarchivaris van het Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland te
Zierikzee, de conservatrice van het Gemeentemuseum van Zierikzee en vele uren zelfstudie
- waarbij allerlei aangedragen gegevens werden gecombineerd en samengevoegd - was het moge
lijk om de herkomst en zelfs de naam van de tinnegieter, die de inhoudsmaat heeft vervaardigd,
vast te stellen. Een verslag.

Beschrijving van de maatkan (foto 1 en 2)
De maat heeft een dikbuikige vorm met aan de onderkant een in verhouding tot het zware

kanlichaam lage plint en is voorzien van een handgreep of oor waarop aan de bovenkant een
duimrust zit. Deze Zierikzeese pint is niet van een deksel of een pegel voorzien; dit is een typisch
voorbeeld van een geijkte maatkan zonder pegel die, om de juiste inhoud te verkrijgen, tot de rand
toe diende te worden gevuld. De maatwand is op het scherpe gedeelte van de buik - met name aan
de tegenover het oor gelegen kant - op een aantal plaatsen doorgesleten. De bodem van de maat
loopt van onderaf gezien naar boven toe bol, terwijl er aan de buitenkant dikke, onregelmatige
draairingen zichtbaar zijn, waaruit geconcludeerd kan worden dat er met de hand en niet machinaal
is gedraaid. De afmetingen van de inhoudsmaat zijn:

totale hoogte: circa 136,5 mm,
buitendiameter van de buik: circa 104,0 mm.

a. De stad
De Gemeentelijke Musea van de stad Zierikzee bezitten loden gewichten waarop het merk is

a~geslagen v~de Zierikzeese ijkmeester Anthonis Verhelle.·Dat ijkmeestersteken ziet er als volgt
UIt: ~~

\
~O:<

Via het tinnegietersmerk is aan te tonen:
a. in welke stad de maat is gegoten;
b. door welke tinnegieter de maat is gegoten.

Het tinnegietersmerk
Op de onderkant van de maatbodem staat het hieronder getekende tinnegietersmerk (zie ook

foto 3).

Als ijkmeestersteken werd te Zierikzee blijkbaar het Zierikzeese stadswapen gebruikt, waarbij de
leeuw in het wapenschild werd vervangen door de initialen van de ijkmeester, terwijl er naast het
ijkmeestersmerk tevens - althans op de gewichten in ieder geval - een jaartal werd afgeslagen.
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Met betrekking tot het stadswapen van Zierikzee en de in Zierikzee gebruikte ijkmeesterstekens
kan het navolgende worden opgemerkt:
• De tenanten of schildhouders van het Zierikzeese stadswapen c.q. van de Zierikzeese ijkmees

terstekens bestaan uit de gotische letters Z - één in de vorm van de gotische letter Z en de
ander in de vorm van het spiegelbeeld daarvan -, waarbij met de letter Z de naam van de stad
Zierikzee wordt aangeduid. Overigens speelde deze gotische letter Z rond 1560 in Zierikzee
ook een belangrijke rol bij de strafvoltrekkingen en terechtstellingen die daar voor het bordes
van de gevangenis het Gravensteen plaatsvonden. In de stad Zierikzee gebruikte men toen
namelijk, om misdadigers te schandmerken, een brandmerk in de vorm van de gotische letter

Foto 1

Foto 3

Foto 2
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Z, terwijl diezelfde gotische letter Z rond die tijd ook op het Zierikzeese scherprechters- of
beulszwaard was aangebracht.

• De wapenschilden van het Zierikzeese stadswapen c.q. van de Zierikzeese ijkmeesterstekens
worden gedekt met een kruis dat zich binnen een geknopte malie - in de wapenkunde een uit
gesneden ruit die van knoppen is voorzien - bevindt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de
merkwaardige +~vormige wapenbekroning en de gotische letters Z als schildhouders reeds
vanouds bij het Zierikzeese wapen behoren, terwijl ze bovendien in de heraldiek als uniek zijn
te bestempelen. De gotische letter Z komt namelijk verder alleen in het wapen van Zevenaar
voor.
In de stad Zierikzee was het verplicht voorgeschreven dat een tinnegietersmerk moest bestaan
uit een combinatie van het stadswapen - althans de figuren daaromheen - en de initialen van de
tinnegieter, anders gezegd: net als bij het ijkmeestersteken werd als tinnegietersmerk te
Zierikzee eveneens het Zierikzeese stadswapen gebruikt, waarbij in dit geval de leeuw in het
wapenschild werd vervangen door de initialen van de tinnegieter.

Op 14 maart 1620 werden de voorschriften voor de tinnegieters door het stadsbestuur vastgesteld,
waarbij werd bepaald:

. In artikel 4:
De keur die men binnen deser stede sal mogen maeeken, daarvan sal het assai} wesen vijve ende
het seste soo 't graeuwen ende treeken ende sal getijekent sijn met de croone ende twee ZZ deser
stede teijeken ende bovendien mette letter van des meesters naem. ...
In artikel 5:
Item elek meester sal gehouden sijn te hebben sijn teeeken ijsers als den roose met de croone, twee
ZZ met de croone, ende een letter van sijnen naeme welek teeekeni}sers bekent sullen wesen op de
tresoriereneamer in het loot.
Met de letters ZZ worden de twee gotische letters Z bedoeld die als schildhouders van het wapen
schild in het Zierikzeese stadswapen dienst doen. De tresoriereneamer of de kamer van de thesau
riers - de schatmeesters of penningmeesters van de stad, die de geldmiddelen van de stad beheer
den - bevond zich in het stadhuis te Zierikzee en is tegenwoordig de kamer van de gemeentesecre
taris.

b. De tinnegieter
Hoewel de inhoudsmaat qua vorm 17e eeuws lijkt, is er, in de voor wat betreft de 17e eeuw

weliswaar erg onvolledige archieven van de stad Zierikzee en het Sint Eloij- of Smedengilde uit
Zierikzee - waaronder de Zierikzeese tinnegieters ressorteerden -, toch geen 17e eeuwse
Zierikzeese tinnegieter te vinden wiens namen de initialen GS dragen. In de 18e eeuw is er echter
wel een Zierikzeese tinnegieter geweest die de initialen GS in zijn merk heeft gevoerd, namelijk
Gemt Sem. Gemt Sem werd op 13 mei 1727 te Rotterdam geboren; was in Zierikzee werkzaam
gedurende de periode 23 januari 1759 tot 20 mei 1793, toen hij te Zierikzee overleed.
Wanneer de in het tinnegietersmerk voorkomende letters OS de initialen van Gemt Sem zijn, dan
is de maat dus een 18e eeuwse inhoudsmaat met een vorm die uit de 17e eeuw lijkt te stammen.
Waarschijnlijk is deze 18e eeuwse Zierikzeese pint dan ook in een oude 17e eeuwse gietmal gego
ten; oude gietmallen werden immers zo lang mogelijk gebruikt omdat het vervaardigen van een
nieuwe gietmal een erg kostbare aangelegenheid was.
Niet alleen de vorm van de maat, maar ook het tinnegietersmerk met de initialen GS van Gemt
Sem, die leefde van 1727 tot 1793, alsook de laatste twee cijfers van de jaartallen die op het oor en
op de boord van de inhoudsmaat zijn afgeslagen - namelijk de jaartallen (17)65, (17)66, (17)67,
(17)68, (17)69, (17)77, (17)78, (17)79, (17)80, (17)83, (17)84, (17)85, (17)86, (17)87 en
(17)88, die allemaal gedurende de periode 23 januari 1759 tot 20 mei 1793 zijn afgeslagen, toen
Gemt Sem als zelfstandig tinnegieter te Zierikzee werkzaam was - duiden erop dat de onderhavige
Zierikzeese pint uit de 18e eeuw stamt en toen door Gemt Sem te Zierikzee is gegoten.
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Gerrit Sem werd op 13 mei 1727 te Rotterdam geboren en overleed op 20 mei 1793 te
Zierikzee. Hij wendde zich in 1759 bij rekest tot het stadsbestuur van Zierikzee met het verzoek.
om de proef voor tinnegieter te mogen afleggen; ·hij was op dat moment tinnegietersknecht te
Rotterdam. Hij verzocht tevens om vrijstelling van betaling van het bedrag van f 100,- dat een
"vreemdeling" - dat wil zeggen een niet geboren Zierikzeeënaar - moest betalen bij toelating tot
het Sint Eloij- of Smedengilde te Zierikzee. Op 23 januari 1759 werd het verzoek van Gerrit Sem
door de raad van Zierikzee ingewilligd op voorwaarde dat hij f 15-15 (15 gulden en 15 stuivers)
aan de Armen betaalde.
Gerrit Sem huwde op 4 maart 1766 te Zierikzee met Catharina Labrand, geboren te Zierikzee op
24 januari 1743 en aldaar overleden op 21 juni 1801. Na het overlijden van Gerrit Sem op 20 mei
1793 zette zij de tinnegieterswinkel voort. Toen de weduwe Sem-Labrand het stadsbestuur
berichtte dat ze opnieuw in het huwelijk wilde treden en wel met iemand die geen lid van het
Smedengilde was, verzocht ze het stadsbestuur tevens de tinnegieterswinkel aan te mogen hou
den. Het stadsbestuur besliste op 27 november 1797 positief over het verzoek; de tinnegieters
winkel mocht echter alleen door de weduwe Sem-Labrand worden aangehouden tot het moment
dat er een proef doende tinnegieter zou komen. Zij trouwde tenslotte op 24 december 1797 met de
metselaar Gilles Mozes.

6S6~ ï5p!?fJ 11 787 'i ~3

~ A~8 ( 8/6 8 788Op de boord:•

De ijkmerken (foto 1 en 2)
De ijkmerken op Nederlandse tinnen maatkannen bestaan veelal uit:

• een stadswapen
• een stadswapen met een of meer jaartallen
• een stadswapen met een of meer jaarletters
• een stadswapen met een of meer jaartallen en jaarletters
• een of meer jaartallen zonder stadswapen
• een of meer jaarletters zonder stadswapen
Dergelijke ijkmerken werden in hoofdzaak aan de buitenzijde op de boord van de maatkannen
afgeslagen. Op de onderhavige Zierikzeese pint zijn de volgende laatste twee cijfers van jaartallen
afgeslagen:
• Op het oor:

Gezien het feit dat de maat uit de 18e eeuw stamt en door Gerrit Sem is gegoten, duiden de cijfers
dus de volgende jaartallen aan:
1765 1766 1767 1768 1769 1777 1778 1779 1780 1783 1784 1785 1786 1787
1788.

De inhoud
De door watermeting bepaalde inhoud van de maat bedraagt circa 0,5715 liter, hetgeen over

eenkomt met de inhoud van een Zierikzeese pint van 0,57 liter. Voor de Zierikzeese inhoudsmaten
voor natte waren geldt:

1 stoop = 2,30 liter
~ stoop = 1 kan = 1,15 liter
i stoop = ~ kan = 1 pint =0,575 liter
~ stoop = fó kan =i pint = 1 bakje =0,0719 liter.

De conclusie dat de maat daadwerkelijk een Zierikzeese inhoudsmaat voor natte waren van één
Zierikzeese pint is, wordt gebaseerd op de onderstaande gegevens:
• Het identieke O-vormige wapenschild van het Zierikzeese stadswapen, het ijkmeestersteken

van Anthonis Verhelle en het tinnegietersmerk van Gerrit Sem.
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• De identieke tenanten of schildhouders - een in de vorm van de gotische letter Z (de Z van
Zierikzee) en de ander in de vorm van het spiegelbeeld daarvan - van het Zierikzeese stads
wapen, het ijkmeestersteken van Anthonis Verhelle en het tinnegietersmerk van Gerrit Sem.

• De identieke schilddekking door middel van het ~-vormige kruis van het wapenschild van het
Zierikzeese stadswapen, het wapenschild van het ijkmeestersteken van Anthonis Verhelle en
het wapenschild van het tinnegietersmerk van Gerrit Sem.

• De overeenkomsten tussen het Zierikzeese stadswapen, het ijkmeestersteken van Anthonis
Verhelle en het op de maat aangebrachte tinnegietersmerk van Gerrit Sem in combinatie met de
gegevens omtrent de voorschriften met betrekking tot het tinnegietersmerk - de verplichte
combinatie van het stadswapen met de initialen van de tinnegieter - te Zierikzee.

• De door watermeting bepaalde inhoud van de maatkan - circa 0,5715 liter - die overeenkomt
met de inhoud van een Zierikzeese pint van 0,57 liter.

Uit de combinatie van de verschillende hiervoor vermelde gegevens kan worden afgeleid dat
de tinnen inhoudsmaat van onbekende herkomst een originele Zierikzeese pint is, die in de 18e
eeuw door de Zierikzeese tinnegieter Gerrit Sem te Zierikzee is gegoten.
Via de ingewonnen informaties blijkt dus een met name voor de stad Zierikzee aantrekkelijk stuk
cultuurgoed in de vorm van een eenvoudig gebruiksvoorwerp - wat een inhoudsmaat toch feitelijk
was - van exact 225 jaar oud voor de toekomst te zijn veiliggesteld, terwijl een verzameling maten
en gewichten met een mooie inhoudsmaat werd uitgebreid.
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Wigtjes naer maet

De indeling van deze kleine adverten
ties is nu wat flexibeler geworden, in
plaats van een vast aantal tekens per
regel kunnen lettertypen, -stijlen en
-groottes worden gevarieerd binnen
het vaste kader van 8,5 x 4,1 cm.
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